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FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:
KOMMUNÁLIS +++

MEZŐGAZDASÁG +++

SZŐLÉSZET ++

ÜLTETVÉNY ++

ZÖLD FELÜLETEK +++

Az EURO OPEN TL típusú szárzúzó a nagyobb mezőgazdasági-, és
kommunális-felületek ápolásának professzionális gépe. Ideális a kukorica

és napraforgó tarló, illetve szármaradványok, továbbá műveletlen
területek magas növésű lágy-, és fás szárú növényeinek zúzására, abból a

tulajdonságából adódóan, hogy a mintegy 6 cm vastag ágak aprítására is

alkalmas. Robusztusságából és kiváló műszaki karakterisztikájából adódóan
a kitűnően aprítja betakarítás utáni kukorica, olajrepce, és egyéb
szármaradványokat. Fokozottabb igénybevétel esetén kalapácskések, míg
füves területek ápolásához Y-kések használata célszerű. A nagyobb

anyagáram és a fokozottabb munkasebesség biztosítása érdekében
lehetőség van a gépházon lévő hátsó ajtó nyitására. A robosztus kialakítás
biztosítja a gép tartósságát és munkabiztosságát a nehéz
munkakörülmények között is. Alapfelszereltségéhez tartozik az automata

szíjfeszítő berendezés illetve a hajtás hűtésére szolgáló ventilátor.
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1 Robosztus kialakítású szabadonfutó hajtómű

2
Duplaspirálos rotor kiegyensúlyozott gyűrűkkel (akár 24%-os energia-

megtakarítás) 
3 Nyitható, állítható hátsó ajtó (karbantartás céljából))
4 Robusztus II. kategóriás felfüggesztés
5 Automatikus szíjfeszítő berendezés
6 Ventilátor a szíjkerék-hajtás hűtésére

7
Cserélhető csúszótalpak (alapfelszerelés), HARDOX cserélhető 
csúszótalpak (opció)

8 Fém védőfüggöny
9 Úszó pozíció

10
Nagy szilárdságú kovácsolt kalapács-kések (alapfelszerelés) vagy 
Y-kések vagy wolfram-karbid szállal megerősített kalapácsok (opció)

11 Állítható magasságú támasztóhenger kettős belső csapágyazással
12 A zúzott anyag támasztóhenger elé illetve mögé történő kijuttatása
13 Egyszerű karbantartás - kenés
14 Támkerék támasztóhenger helyett (opció)
15 Cserélhető ellenkések (opció)



EURO  OPEN TL szárzúzó
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Modell EURO OPEN TL 230 EURO OPEN TL 250 EURO OPEN TL 280

Munkaszélesség [cm] 228 244 277

INO Vibration control ○ ○ ○
Teljesítmény igény  [kW/LE] 40-80/55-110 48-80/65-110 55-80/75-110

Kalapács-kések száma [db]  ● 26 28 32

Y- kések száma  [db]  ○ 78 84 96

Vágás magassága MIN-MAX [mm] 25-70 25-70 25-70

Kardán tengely fordulatszáma 540 min¯¹ ● ● ●
Kardán tengely fordulatszáma 1000 min¯¹ ○ ○ ○

Kardán tengely T60 ○ ○ --

Kardán tengely T80 -- -- ○
II. kategóriás hátsó fix függesztés ● ● ●

Változat – hidraulikus oldalirányú elmozdulást biztosító függesztés (50cm) □□ □□ □□
Támasztóhenger helyett hátsó támasztókerekek ○ ○ ○

Cserélhető ellenkések ○ ○ ○
Lemezfüggöny helyett védőlánc ○ ○ ○

Méretek  A/B/C [cm] 101/251/108 101/267/108 101/300/108

Tömeg  [kg] 683 705 791

● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően
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